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2019،  اکتوبر    25 
 

   الیا؟ کیسے بہتری اتنی پاکستان میں 'بزنس ٓاف ایز'
 بندی درجہ عالمی کی ٓاسانی میں کرنے کاروبار یعنی ‘بزنس ٓاف ایز’ ساالنہ کی بینک ورلڈ) ڈیسک نیوز( کراچی

۔ہے ٓائی بہتری کی پوزیشنز 28 میں مقابلے کے سال گزشتہ کی پاکستان میں  
 

 گیا ٓا پر پوزیشن ویں108 سال اس کر اٹھ سے 136 پوزیشن کی ء 2018 اپنی پاکستان میں موازنے کے ممالک 190

۔ہے  
 

 مطابق کے رپورٹ ترین تازہ کی بینک کی؟ورلڈ حاصل کیسے بہتری یہ نے پاکستان مطابق کے ریڈیو برطانوی

۔ہے الیا بہتری میں معامالت چھ میں دس ان پاکستان  
 

 فارم پلیٹ الئن ٓان میں دونوں کراچی اور الہور لیے کے کرنے پیدا ٓاسانی میں کرنے شروع کاروبار نے پاکستان

۔ہیں رہی جا کی فراہم سروسز تمام جہاں دیا دے   
 

 نامے اجازت تعمیراتی میں کراچی گئی، دی کر ختم فیس ریجسٹریشن کی ڈپارٹمنٹ لیبر میں الہور ساتھ ساتھ کے اس

 برقرار کو معیار تعمیراتی اور۔ ہے ہوا تر تیز اور تر ٓاسان عمل یہ جہاں ہے ٓائی بہتری میں نظام کے کرنے حاصل

۔ہے گیا بنایا یقینی کو عمل کے انسپکشن بروقت لیے کے رکھنے   
 

۔ہے گئی الئی بہتری میں ٓاپریشنز ونڈو ون سے حوالے اس لیے کے کرنے بہتر کو نظام تعمیراتی میں الہور ادھر   
 

 دیا کر تعین کا وقت لیے کے ڈیلیوری سروس کیونکہ ہوا تر ٓاسان عمل کا کرنے حاصل کنیشکن کا بجلی میں پاکستان

۔گیا کروایا متعارف پورٹل الئن ٓان لیے کے درخواستوں نئی اور گیا   
 

 سب کے کرنے تیز کو عمل کے اندراج کے پراپرٹی میں کراچی۔ ٓائی شفافیت بھی میں نرخ کے بجلی سے اس

۔گئی کی پیدا ٓاسانی میں قوائد کے دفتر کے رجسٹرار   
 

 جس گئی الئی ٓاسانی میں ادائیگی کی ٹیکس میں پاکستان۔ گیا بڑھایا کو شفافیت کی نظام ایڈمنسٹریشن لینڈ میں الہور

۔گئی کروائی متعارف سہولت کی کرنے ادا الئن ٓان کو ٹیکس انکم کارپورٹ اور ٹیکس ایڈڈ ویلیو لیے کے   
 

 اور بنایا بہتر کو انٹیگریشن درمیان کے اداروں مختلف اپنے لیے کے بنانے ٓاسان کرنا تجارتی عالمی نے پاکستان

۔کیا بہتر کو کسٹمز بیسڈ ویب   
 

 ابھی کو پاکستان تو جائے دیکھا پر طور عملی۔ ہیں سکتے کر مل ان ادارے مختلف انسپکشنز عملی عالوہ کے اس

۔ہے ضرورت کی اقدامات سے بہت سے حوالے اس بھی  


